Apakah itu EMG atau Rekam Otot itu?

Pemeriksaan EMG adalah pemeriksaan yang
berguna untuk menegakkan diagnosis penyakit
susunan saraf tepi dengan cara merekam
gelombang potensial melalui rangsang elektrik
voltase sangat rendah. Pemeriksaan ini merupakan
kombinasi antara pemeriksaan elektroneurografi
(ENG) dan elektromiografi (EMG).

Bagaimana Persiapan pasien EMG itu?

1. Pasien harus ada di ruang EMG pukul 8.00
WIB
2. Membawa celana pendek dan kaos tangan
pendek
3. Membawa hasil rontgen dan laboratorium
4. Membawa hasil EMG lama bagi pasien yang
pernah diperiksa EMG atau NCS

Apa indikasi EMG itu?
Pemeriksaan EMG memegang peranan penting untuk
diagnosis kelainan neuromuskular atau kelainan susunan
saraf tepi, antara lain :
Kelainan motor neuron : Amyotrophic Lateral Sclerosis
(ALS), Spinal Muscular Atrophy (SMA), Poliomielitis,
Kelainan ganglion dorsalis (neuron saraf sensoris) :
paraneoplastik, autoimun, toksis, infeksi.
Radiks saraf spinal : herniasi diskus vertebralis.
Pleksus : pleksopati oleh karena radiasi, neoplasma,
penjepitan, polioneuropati dan mononeuropati multipleks.
Neuromuscular junction : miastenia gravis, sindrom eaton
lambert.
Kelainan otot : distrofia, kelainan otot akibat gangguan
metabolik, endokrin dan proses inflam
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Apakah EEG atau Rekam Otak itu ?

Elektro Ensefalo Grafi (EEG) adalah suatu alat yang
mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di
otak, termasuk teknik perekaman EEG dan
interpretasinya. Neuron-neuron di korteks otak
mengeluarkan gelombang-gelombang listrik dengan
voltase yang sangat kecil (mV), yang kemudian
dialirkan ke mesin EEG untuk diamplifikasi sehingga
terekamlah elektroenselogram yang ukurannya cukup
untuk dapat ditangkap oleh mata pembaca EEG
sebagai gelombang delta,alpha, beta, theta, gamma
dsb.

Bagaimanakah persiapan EEG itu ?

 Sehari
sebelum
pelaksanaan
EEG
tidak
diperbolehkan minum obat kecuali pasien yang
sudah terbiasa minum obat seperti pasien kejang
dan pasien diabetes.
 Pada malam sebelum direkam /di EEG pasien
dewasa hanya boleh tidur 5 jam, dan pasien anakanak usia 1-12 th hanya boleh tidur 6 jam.
 Makan pagi sebelum pelaksanaan EEG hanya
diperbolehkan makan sedikit, dan minum air putih
saja.
 Beberapa jam sebelum EEG rambut di keramas
sampai bersih dengan shampo, tidak boleh diberi
minyak rambut, sprai, lotion, dsb.

Apakah Tujuan EEG itu

Apakah Indikasi dan Kegunaan EEG itu?

Kalangan kedokteran menggunakan sinyal EEG untuk
diagnosa penyakit yang berhubungan dengan
kelainan otak dan kejiwaan. Walaupun penggunaan
teknik modern seperti CT Scan dan Magnetic
Resonance Imaging (MRI) dapat memeriksa otak,
namun EEG tetap berguna mengingat sifatnya yang
non-destruktif, dapat digunakan secara on line dan
sangat murah harganya dibandingkan kedua metoda.
Disamping keunggulan lain, sinyal EEG dapat
mengidentifikasi kondisi mental dan pikiran, serta
menangkap persepsi seseorang terhadap rangsangan
luar.










Pasien yang mengalami kejang atau yang diduga
mengalami kejang.
Mengevaluasi efek serebral dari berbagai penyakit
sistemik
(misalnya
keadaan
ensefalopati
metabolik karena diabetes, gagal ginjal).
Melakukan studi untuk mengetahui gangguan
tidur ( sleep disorder ) atau narkolepsi.
Membantu menegakkan diagnosa koma.
Melokalisir perubahan potensial listrik otak yang
disebabkan trauma, tumor, gangguan pembuluh
darah (vaskular) dan penyakit degeneratif.
Membantu mencari berbagai gangguan serebral
yang dapat menyebabkan nyeri kepala, gangguan
perilaku dan kemunduran intelektual.

Bagaimanakah Proses EEG itu

 Setelah Pasien melakukan persiapan EEG
 Kepala pasien akan ditempeli dengan elektrode
yang tersambung ke sistem komputer.
 Dalam kondisi itu pasien harus koperatif tidak
banyak bergerak dan mengikuti perintah operator.
 Perekaman dilakukan selama kurang lebih 20
menit, tergantung kondisi pasien.
 Pasien tidak perlu didampingi keluarganya kecuali
pasien balita dan pasien dalam kondisi gangguan
kesadaran.
 Setelah selesai perekaman pasien dianjurkan untuk
keramas dengan memakai air hangat
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